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Časopis přináší informace o všem zajímavém, co se ve škole děje.

Adventní věnce, které vyrobily děti v kroužku Malý kutil.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Krásných dvanáct dní
Tolik volna bez školy
V sobotu se rozední
Začnou milé úkoly
Co připravit na Vánoce
Stromek, kapra se salátem
Naposledy v tomto roce
Setkáme se venku s blátem
Co však bude ale hlavní?
Pro všechny i pro školáky
Zvonění jen jednou zazní
Pozve nás rozbalit dárky
Tolik klidu, volna, dárků
Všude kolem jídla dost
Koulovat se budem v parku
Jde ze sněhu stavět most?
Užijme si odpočinku
Prázdninové radosti
Je to sice na chvilinku
Přeji kapra bez kostí!
Anonymous
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Slovo má redakce
Milí čtenáři,
v dalším čísle školního občasníku přinášíme články o zajímavých akcích, které ve škole
proběhly v období do začátku školního roku do prosince. V nové rubrice představujeme
jeden z kroužků, který mohou žáci školy navštěvovat, tentokrát je to kroužek Malý kutil
– fotografii, která představuje práci dětí v tomto kroužku najdete na titulní straně.
V časopise se dočtete i o dalších příkladech toho, co naše děti dokáží vyrobit nebo
vymyslet. Kromě toho přinášíme jako obvykle i literární texty z tvorby našich žáků,
přejeme vám příjemné čtení.
Redakce
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Představujeme školní kroužky
Malý kutil
Kroužek je určen těm nejmenším žákům školy, tedy
dětem z 1. a 2. ročníku na pracovišti Lobkovicovo.
Děti si mohou vyzkoušet různé kreativní i prakticky
zaměřené

aktivity,

kromě

vyrábění

různých

výrobků, jakými byly třeba adventní věnce (viz foto
na titulní straně), se děti věnují třeba i přípravě
jednoduchých pokrmů.
Využívají

k tomu

prostory

jak

školní

výtvarné a keramické
dílny, tak i školní cvičnou kuchyňku. Na dalších
fotografiích vidíte přípravu vánočních muffinů.

Jitka Kučírková, vedoucí kroužku

Střípky ze školních akcí
Festival vědy
Pravidelně již po několik let navštěvují žáci vyšších ročníků školy akci Festival vědy, na níž se
představují střední i vysoké školy. Ty se snaží prezentovat svou nabídku studijních programů, ale
především si pro návštěvníky připravují řadu zajímavých vědeckých pokusů a dalších vzdělávacích
aktivit. Svůj pohled na letošní Festival vědy napsala pro časopis žákyně 9. ročníku Romana:

Jak už možná někdo ví, dne 5. 9. 2018 jsme navštívili akci Festival vědy. Konala se
na „Kulaťáku“, to je na stanici metra Dejvická.
Jako třída 9. A jsme tuto akci navštívili již podruhé, ale tento rok byla o velkou část
rozšířena a dorazilo na ni mnohem více lidí než loni. Na tomto festivalu můžete najít školy,
které se vám prezentují nějakým zábavným způsobem, většinou formou nějakého pokusu.
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Minulý rok mi přišlo asi nejzajímavější to, že si člověk mohl zkusit držet oheň. Tento rok byla
na akci ještě zajímavější věc, a to molekulární jídlo, které mohl člověk po vystání velké fronty
i ochutnat.
Abych řekla pravdu, tak se mi na akci tento rok ani moc nelíbilo, protože první část
festivalu byla vlastně stejná jako loni, akorát se tam mačkal větší počet lidí. Jediné, co mi přišlo
více zajímavé bylo právě to molekulární jídlo, jenom mi přišlo, že u tohoto stánku měli problém
s organizací, protože člověk, který stál ve frontě třeba půl hodiny, nemusel vůbec dostat
ochutnat to, co chtěl.
Asi bych doporučila na tuto akci brát děti jenom jednou, protože po druhé už se tam
budou jenom nudit, to je jenom můj názor, asi si to někdo mohl užít i podruhé, ale já jsem to
nebyla.
Romana V.

Výstava – Jak žili Keltové
Žáci 5.A navštívili v září výstavu v Národním muzeu
věnovanou Keltům, prohlédli si vystavené exponáty a
v rámci připraveného workshopu si vyzkoušeli různé
aktivity. O tom, že je výstava zaujala svědčí
následující články, které pro časopis tři z nich
napsali:
V září jsme se třídou navštívili v Národním muzeu
výstavu o Keltech. Viděli jsme, jak Keltové žili, jak
vypadali, jaké měli šperky, jak se oblékali i co jedli.
Líbily se mi dveře na hák, kterým se otvíraly. To jsme si všichni vyzkoušeli. Nejzajímavější byla
digitální hrobka, kde bylo možné si prohlédnout, jak ten určitý člověk vypadal. Nejvíce si líbilo, že
jsme so mohli vyzkoušet oblečení, které se v té době nosilo. Nakonec jsme si ve skupinkách vyrobili
plakát.
Michal N.

Ve středu 19.9. jsme byli v novém Národním muzeu na výstavě Keltové. Na začátku nám paní
průvodkyně rozdala kolečka, kde byly zajímavosti a která jsme používali během výstavy. O Keltech
jsme se dozvěděli plno zajímavostí. Například, že se dělili na mladší a starší období Keltů. Viděli
jsme šperky, nástroje, mísy, mince, hroby i to, jak asi vypadali. Nakonec byl workshop.
Josef C. a Vojtěch L.
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Werichova vila
Další zajímavou akcí, o které nás informují žáci 5.A, byla návštěva Werichovy vily:
27. září jsme se třídou navštívili vilu, kde žil herec a spisovatel Jan
Werich. Nejprve jsme šli do podkroví, kde nám paní průvodkyně řekla
o jeho životě, potom jsme podle obrázků hádali pohádky, a nakonec
jsme se rozdělili do skupinek po třech a během prohlídky jsme
hledali části pohádek z knihy Fimfárum. Během prohlídky jsme
viděli hodně fotografií, ukázky z filmů a divadelních představení,
kostýmy… Poslechli jsme si plno písniček. Spolužačka Natálka nám
krásně zahrála na klavír. Také jsme procházeli pokoje, kde Werich
žil a pracoval. Vše bylo jako dřív – nábytek, televizor, brýle…
Ke konci jsme šli do sklepa, kde byl veliký
Golem, který vydával zvuky. V další místnosti
jsme dostali mapu a měli jsme vyznačit cestu
Lakomé Barky. Když jsme prošli celou vilu,
v podkroví jsme si mohli vyrobit loutku, kterou
jsme si odnesli domů.

Martin D., Nicolas P., Prokop B., Stanislav K.

Jarmark řemesel
Škola připravuje každoročně pro žáky druhého stupně, zejména pak pro
žáky 8. a 9. ročníků, několik akcí, které jim mají pomoci s výběrem dalšího
studia. Jednou z takových akcí je i návštěva Jarmarku řemesel. Přinášíme
pohled žákyně 9.A Kateřiny P.:

Dne 7. 11. 2018 jsme se my, celý devátý ročník naší školy,
zúčastnili jistého Jarmarku řemesel na SŠ – COPT na Praze 9, jehož
účelem bylo seznámit co možná nejvíce mladistvých s různými
středními školami, na něž by se v budoucnu mohli hlásit.
Ve vymezeném prostoru bylo rozestavěno přibližně třicet
různých stánků, přičemž každý z nich prezentoval nějakou školu.
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Většina z nich pak měla i připravené jednoduché úkoly, spojené se zaměřením dotyčné školy.
Takže i když se kolemjdoucí studenti o konkrétní obor přímo nezajímají, stejně mají možnost
si něco málo vyzkoušet. Mohou například zkusit rozpoznávat různá koření a bylinky po čichu,
přiřazovat listy k plodům, ukovat vlastní drobný plíšek, vytvořit plastové figuríně jednoduchý,
ale elegantní účes, vymodelovat si u hrnčířského kruhu vlastní vázu, závodit s kamarády
v nabírání roztoku pipetou a mnoho, mnoho dalších úkolů.
Na mnoha stáncích je možné vydobýt si drobné suvenýry, např. propisky, placky,
samolepky, zápisníky či jiné maličkosti, a pro větší motivaci je navíc celá akce doplněna
i skromnou soutěží, kterou vyhrává ten, komu se podaří obejít nejvíce stánků.
Řekla bych, že jsme si výlet všichni užili a nikdo z nás jistě nelitoval, že se zúčastnil. Jenom
bych pro příště doporučovala brát na podobné akce spíš osmé ročníky, protože jako deváťáci
bychom v této době už měli mít budoucí střední školu vybranou. Dozvědět se o existenci školy
pro nás jako stvořené poprvé na konci prvního čtvrtletí deváté třídy mi nepřipadá v naší situaci
zrovna praktické.
Kateřina P.

Oslava 100. výročí vzniku Československa
u nás ve škole aneb „Vlajka v pohybu“
Nedávno mne překvapily reakce některých, většinou mladších, účastníků televizní ankety
na otázku: „Proč oslavujeme 28. říjen jako státní svátek? “ Velká část tázaných totiž vůbec
nevěděla proč, další uváděli přímo neuvěřitelné důvody. To u nás na Lobkovičáku (alespoň
doufám) na danou otázku odpoví správně snad všichni! V pátek 26. října totiž vyrazilo zhruba
388 žáků do školy v barevném oblečení, respektive jedna třetina všech v modrých, druhá
třetina v červených a ta poslední v bílých tričkách. Tedy v barvách naší státní vlajky. Počasí se
umoudřilo, takže barevně odlišené třídní kolektivy zaplnily po 11. hodině dopolední obrys
státní vlajky na prostranství před školou, a to za doprovodu hudby Bedřicha Smetany –
konkrétně skladby Vltava. Na pokyn, že vlajka vlaje ve větru, se pak všichni dali do bujarého
„vlnění“, jehož výsledkem vznikl na kameře, která vše snímala z horního patra budovy školy,
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dojem pohyblivého obrazu. Úplně nejroztomilejší byli prvňáci se svými třídními učiteli: malé
postavičky našich nejmladších a mezi nimi vysoký pan učitel napodobovali pohyb vlajky
ve větru opravdu přesvědčivě. Tak snad si každý, kdo takhle spolu s ostatními oslavil významné
výročí existence našeho státu, bude pamatovat, cože se to slaví 28. října.
Martina Korešová

Projekt „Velcí čtou malým“
Často slýcháváme, jak je hrozné, že dnešní děti a
mládež už skoro nečtou knihy a že jen hrají počítačové hry anebo
jen zírají do mobilu. Ano, hodně z těchto povzdechů je jistě
oprávněných. Jenže co s tím? Všichni asi budou souhlasit s tím, že
čím dříve se číst začne, tím lépe. A tak se žáci 9. ročníků pokusili
zahájit takovou malou školní tradici: sešli se s těmi nejmenšími
z 1. tříd a celou hodinu jim předčítali pohádkové příběhy. Setkání
to bylo vskutku veselé a dojemné zároveň. Z výrazu tváří těch
malých posluchačů se dalo mnohé rozpoznat, i když se některým
povedlo i usnout. Ale vlastně proč ne. Důležité je, že k sobě
našli cestu ti, kteří ze školy odcházejí, s těmi, před kterými
všechno to úsilí a práce teprve stojí. A nebude dlouho trvat
a ti nejmenší zase předvedou, co se za jeden jediný rok ve
škole naučili. Máme totiž v plánu na konci roku si vyměnit
role, tedy ti nejmenší zase budou číst těm velkým. Nevěříte?
Tak to rozhodně přijměte pozvání na naši zahradní
slavnost, která bude v červnu. A bude se na co dívat.
Prvňáčci dostali na závěr své čtenářské hodinky barevná
trička, která si obléknou pro tuto příležitost na konci
školního roku.
A my se těšíme na příběhy v jejich podání!
Martina Korešová
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Ve čtvrtek 29. listopadu se na Perunce uskutečnilo tradiční setkání
v adventní dílně. Děti, jejich rodiče, sourozenci, učitelé i bývalí žáci školy si přišli
vyrobit adventní věnce. Přichystán byl nejen veškerý materiál potřebný na výrobu,
ale i drobné občerstvení, na jehož výrobě se podílely kuchařky ze školní jídelny
i žáci školy, dokonce i děti z přípravné třídy. Příjemnou atmosféru doplňovaly
i vánoční koledy a další vánoční hudba. Druhý den dopoledne pak adventní dílna
pokračovala – děti si vyrobily vánoční
výzdobu do tříd a také adventní věnce
pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou. Ty pak spolu s drobnými
dárečky

donesly

přímo

do

pečovatelského domu, kde je předaly
zdejším obyvatelům a zazpívaly jim
k tomu také vánoční koledy.
Dana Taussigová

Akce školní družiny
Sportovní charitativní sobota
Dne 17. 11. 2018 proběhl již VII. ročník SPORTOVNÍ CHARITATIVNÍ SOBOTY. Na všech
sportovištích panovala skvělá atmosféra a zavládl sportovní duch. Troufám si za všechny říct,
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že jsme si to opravdu všichni užili. A na konec to
nejlepší, částka, která byla letos vybraná: Naprosto
úžasných 21 665 Kč. Tyto peníze použijeme jako
každý rok pro děti z naší školní družiny, které se
ocitly v nelehké životní situaci, a také opět splníme i
některá přání ze STROMU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
Z celého srdce děkuji všem dětem, rodičům a dospělákům, kteří věnovali svůj volný čas
na organizaci této akce. Mám ohromnou radost, že máme v naší družině tak skvělé děti a
rodiče.
Díky Martina Baladová

Vánoční plavba – akce pro děti a jejich rodiče
Poslední listopadovou středu 28. 11. 2018
jsme již potřetí vypluli na lodích Praha, Calypso a
Hamburk na předvánoční plavbu po Vltavě, kde na
rodiče čekalo překvapení. Děti zazpívaly koledy,
rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky a připili
jsme si na šťastné a veselé Vánoce. No lodích
panovala úžasná atmosféra a všichni jsme se
společně předvánočně naladili.
vychovatelky ŠD
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Z tvorby našich žáků
Příběhy obsahující slabiky bi/by
Žáci 3.B začali s učením vyjmenovaných slov a toto pravopisné učivo si zpestřili
kreativním úkolem – psali příběhy, v nichž museli použít slabiky bi/by. Vznikla celá řada velmi
zajímavých příběhů, některé z nich uvádíme:
O kouzelném býkovi
Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Zbyněk a bydlel v Přibyslavi. Měl mladší sestru
Bibinku a staršího bratra Bivoje. Jednou jeli s rodiči k babičce do Bydžova. Babička měla dvě
kobyly, jednoho býka a spoustu dalšího dobytku. Kobyly se každý den pásly na louce. Babička
měla ve stodole starý býkovec, který byl kouzelný. Uměl zneviditelnit toho člověka, co vyslovil
kouzelné zaříkadlo. jenomže děti to zaříkadlo neznaly. Tak se snažily dopátrat, jak to je. Bivoj
navrhl: „Čáry, máry babyka, zneviditelni mě!“ Ale nezafungovalo to. Bibinku napadlo: „Chci
být velmi neviditelná!“ Ale to taky nefungovala. A tak to zkusil Zbyněk: „Nechť bych byl
neviditelným, tak se staň!“ Ale pořád to nefungovalo. děti by bývaly zkoušely zaříkadla celý
čas, co byly u babičky, ale nakonec se rozhodly, že žádná kouzla nepotřebují, aby byly šťastné.
Dorota K.

Zbyněk a kouzelná bytost
Ve starobylém městě Přibyslavi bydlel hodný a bystrý chlapec Zbyněk. Každé ráno, když
odbily hodiny 7.30, spěchal do školy. Obyvatelé města ho měli rádi. Bylo před Vánocemi.
Zbyněk chtěl koupit dárek pro maminku. Mrzlo a všude byl bílý sníh. Obyvatelé města spěchali
do svých bytů. Zbyněk napsal úkol. Nikdy ho neodbyl. Pak šel ven. V obchodě se zvířaty viděl
papouška na bidélku. Zbyněk neměl tolik peněz, aby ho koupil. Bylo mu smutno. Náhle se před
ním objevila kouzelná bytost a podala mu zbytek peněz. Zbyněk koupil papouška i s jeho
příbytkem. Měl krásný dárek pro maminku.
Samuel K.

O býkovi, který chtěl být na býčích zápasech
Byl jeden býk. Moc si přál být jednou na býčích zápasech. Býk patřil Zbyňkovi, ten ale
býka na býčí zápasy nechtěl dát. Býk byl smutný, a tak se Zbyněk nakonec rozhodl, že býka na
zápas dá. Býk se Zbyňkem bydleli u Přibyslavi a býk tam měl na zahradě svůj příbytek. Jednoho
dne se zápas konal právě tam. Před začátkem zápasu se měl býk posilnit na louce, kde se také
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pásly kobyly a jiný dobytek. Obyčejně se k nim býk radostně přidal, ale dnes byl velice
nedočkavý. Přišla jeho chvíle. Býk musel být bystrý. protože byl zápas pro něj těžký, nakonec
ho vzdal a raději se vrátil se Zbyňkem do svého bezpečného příbytku.
Šimon K.

Les
Žáci 4.A dotvářeli texty na téma Les. Podle zadání si měli představit, že jsou lesem, a
pak dopsat započaté věty. Výsledkem byly velmi zajímavé texty, kterým nechyběla originalita
ani myšlenková hloubka. Dva nejzdařilejší texty přinášíme. (Tučně je vždy text, který dopsaly
děti):
Jsem les.

Jsem les.

Slyším všechno šumění.

Slyším včely bzučet.

Cítím vaše trápení.

Cítím každou zlomenou větvičku.

Plakal bych, když ve dne v noci

Plakal bych, když ze mě teče míza.

chodili sem dřevorubci.

Jsem les.

Jsem les.

Mám radost, když si mě člověk váží.

Mám radost, že lidem pomáhám k životu.

Toužím po tom, aby člověk neplýtval dřevem.

Toužím po vodě, a ne po suchu.

Věřím, že člověk bude za pár let moudřejší.

Věřím, že pomáhám vám dost,

Jsem les.

když zima je, přijdu na pomoc.

Zdá se mi o harmonii mezi člověkem a
stromem.

Jsem les.

Vzpomínám na časy pergamenu.

Zdá se mi o krásných věcích.

Přeji si, aby harmonie nastala brzy.

Vzpomínám na své dětství.

Aleš R.

Přeji si, aby svět šťastný byl,
pomáhám, aby každý žil.

Lucie D.
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Národní divadlo
Žáci 5.A navštívili Národní divadlo, o tom, jak návštěva probíhala, nám napsal jeden z nich –
Prokop. Děti se také pokusily nakreslit budovu Národního divadla a tento velmi těžký úkol zvládly
neuvěřitelně dobře. Dvě nejzdařilejší kresby jsme proto zařadili do našeho časopisu, jde o kresbu
Michala N. a Amálky K.
Dne 29. 11. 2018 jsme se třídou navštívili Národní divadlo. Nejprve jsme si odložili věci a
potom jsme si šli prohlédnout hlediště. V hledišti mě nejvíc zaujala prezidentská lóže. Jako další
věc mě zaujala kovová opona, která slouží proti požáru. Pak jsme se přesunuli na prohlídku obrazů.
Potom jsme šli na terasu s krásným výhledem na Prahu. Dále jsme se vrátili do divadla, kde jsme
sledovali divadelní zkoušku. Potom jsme sešli do podzemí a tam jsme si prohlédli model Národního
divadla. Na náměstí Míru jsme si užili vánoční trhy.
Prokop B.
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Plyšáci 2.B
Zpráva od reportéra z 2.B
Před Vánoci se 2.B málem zamotala do nití a plyšových ponožek! Děti šily o sto šest svoje
nové domácí mazlíčky – plyšáčky. Práce se jim moc povedla, koukněte na to:

Eva Ciprysová
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